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 شكر وتقدیر
یعبر الجھاز المركزي لإلحصاء عن شكره وامتنانھ للمساعدة الفنیة والمالیة التي قدمتھا منظمة العمل الدولیة والتي لوالھا  

ني برو لما خرجت نتائج ھذا المسح إلى حیز الوجود. وبشكل خاص یسدى الجھاز المركزي لإلحصاء الشكر لكل من السید
معالجة البیانات بیانات التقریر، وكذلك السید أنور فرحان لا بتصمیم تقییم األثر وتحلیل قام نأندریا سالفیني الذی میشیل والسید

وإعداد الجداول اإلحصائیة. وتنتھز منظمة العمل الدولیة ھذه الفرصة كذلك للتعبیر عن شكرھا وتقدیرھا للجھود المبذولة 
 المسح السریع.لفریق الجھاز المركزي لإلحصاء الذین شاركوا في مختلف مراحل ھذا 

تأمل منظمة العمل الدولیة والجھاز المركزي لإلحصاء بأن تتكامل البیانات والنتائج الواردة تحت ھذا التقریر مع نتائج مسح 
، وأن تكون بمثابة موجھات وأدوات ناجعة أثناء عملیة التخطیط ووضع برامج التعافي لما بعد 2013/2014القوى العاملة 

مستویات المختلفة التخاذ القرار، المنظمات الدولیة، المؤسسات األكادیمیة، منظمات المجتمع المدني، األزمة، وذلك لدى ال
 وكافة الجھات المعنیة بالتوظیف وسوق العمل.
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 مقدمة .1
شاملة یتضاءل فیھا إمكانیة توصل األطراف  حرب براثنانحدرت عملیة االنتقال السیاسي في الیمن وبصورة مأساویة إلى 

المتحاربة إلى مخرج سریع. فقد أدى عجز ھذه األطراف على االتفاق حول نصوص دستوریة معینة إلى انھیار عملیة مؤتمر 
 ن.صیاغة مستقبل جدید للیموذلك بھدف المجتمع الدولي  مالكثیر من األطراف بمن فیھعولت علیھا الحوار الوطني والتي 

تمر الصراع في الیمن في إحداث أضرار وإصابات بالغة بھذا البلد بما في ذلك النزوح الداخلي وتدمیر البنیة التحتیة وتوقف یس
تقدیم الخدمات عبر كافة القطاعات الرئیسیة مفاقماً بذلك األزمة اإلنسانیة التي كانت قائمة قبل ھذا الصراع. منذ شھر مارس 

طاقة كذلك تضررت خطوط نقل ال ،لبلدفي مناطق مختلفة للطرق الرئیسیة والجسور والمطارات تم تدمیر العدید من ا ،2015
ملیون إنسان  12الكھربائیة وبصورة بالغة كما توقف إنتاج النفط تماماً. ویزید عدد من ینعدم لدیھم أمن الغذاء من الیمنیین عن 

ملیون إنسان للحصول على میاه صالحة  20.4منذ بدء ھذه األزمة. إضافة إلى ذلك یفتقر  في المائة 16بزیادة تقترب من 
ملیون طفل من الحصول على االلتحاق بالتعلیم بفعل ھذه  1.8كما ُحرم أكثر من  ،للشرب وخدمات صرف صحي كافیة

في  80ملیون شخص (أي ما یعادل من  21.1األزمة. ویقدر مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة أن ما یقرب من 
خالل األربعة  في المائة 33 من السكان) بحاجة إلى شكل ما من أشكال الحمایة أو المساعدة اإلنسانیة بزیادة بلغت المائة

 األشھر المنصرمة. 

لي لألضرار تقییم أوبركة البنك الدولي واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وبنك التنمیة اإلسالمي في المشا، قام استجابة لذلك
تسم بالدینامیكیة بسبب تنفیذه خالل األزمة. یھدف ھذا التقییم إلى إبراز صورة كمیة عن أثر األزمة القائمة ا ،واالحتیاجات

على البُنى الھیكلیة الحساسة واألصول المادیة وكذا على تقدیم الخدمات عبر قطاعات رئیسیة في الیمن إلى جانب أثر ھذه 
 .على المعیشة والوضع االقتصادي بشكل عام األزمة

) تقییم أولي عن األضرار یتناول بالوصف أثر األزمة على ھیاكل رئیسیة في 1یتضمن تقریر تقییم األضرار واالحتیاجات (
) تقییم االحتیاجات القطاعیة وفقاً لألولویات والتسلسل الزمني لھا. كما 2المعیشة. (سبل البنیة التحتیة وتقدیم الخدمات وعلى 

یمكن أن یكون مفیداً في تنفیذ تقییم أضرار األزمة على العمل  ،التقریر تدخالت محددة للتخطیط من أجل التعافيیقترح 
 والمعیشة.

اون مع الجھاز المركزي لإلحصاء في الیمن مسح سریع لتقییم منظمة العمل الدولیة وبالتع نفذت ،بناًء على طلب من الحكومة
. یركز ھذا التقییم 2014-2013أثر األزمة على العمل في كل من صنعاء وعدن والحدیدة مستعینةً بعینات مسح القوى العاملة 

) استراتیجیة (ج ،(ب) أوضاع ودرجات الضعف واالنكشاف ،السریع وبصورة خاصة على (أ) أثر األزمة على وضع العمل
 التأقلم لدى األفراد واألسر.

 

 المنھجیة .2
أفراد  كثرأالمعیشة بالتركیز خصوصاً على الشباب سبل تمحور الھدف لھذا التقییم السریع في تقییم أثر األزمة على العمل و

في مسح  المنھجیة التي اُتبعتالحدیدة وعدن. وقد سار ھذا التقییم على نفس ومحافظتي األسرة ضعفاً في كل من مدینة صنعاء 
مستخدماً نفس االستبیان حتى یتأتى مقارنة النتائج بینھما. إال أن ھذا االستبیان قد تضمن أسئلة  ،2014-2013القوى العاملة 

أخرى على صلة بالدوام المدرسي والمشاركة في سوق العمل وكذلك العمالة في القطاع غیر الرسمي. نُفذ ھذا االستبیان على 
 من األسر التي شملھا مسح القوى العاملة في الثالث المحافظات.  704دد ع

جرى استبدال األسر التي تعذر الوصول إلیھا (بفعل المخاطر األمنیة بصورة رئیسیة) بأسر أخرى تتشابھ معھا في الخصائص 
م تفادي توى المحافظة. وبشكل عام تاالجتماعیة الدیموغرافیة. وقد تم احتساب وزن البیانات لتوفیر تقدیرات سلیمة على مس

الدخول في إجراء تحلیل عن البطالة نظراً لفائدتھا المحدودة على ضوء الخصائص المحددة التي یتسم بھا سوق العمل في 
  الیمن.
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 زمةیاق ما قبل األس .3
 

وحالة عدم االستقرار خیرة وقد ساھمت الصراعات األ .1مواجھتھ لتحدیات مستمرةم سوق العمل في الیمن وال یزل باتس
ما فیالمحھا أبرز مالذي ، و20142 – 2013سح القوى العاملة م یوضح ذلككما  ،السیاسي في تفاقم ھذه االشكالیات الھیكلیة

 : یلي

o  أو أصغر 14 شخاص المقیمین في الیمن ھم في سناأل من في المائة 40ھیكل سكاني فتي حیث أكثر من . 
o ثة ارباع العدد االجمالي للسكان. یمثل سكان المناطق الریفیة ثال 
o 3البطالةعن معدل  ) كثیراً في المائة 36.3معدل المشاركة في قوة العمل ( یتدنى . 
o في المائة 6ن سوق العمل الرسمي مع تدنى معدل مشاركة النساء في سوق العمل الى غیاب النساء تقریبا ع . 
o أكملوایمنیین في سوق العمل  3من  2؛ حیث تقریبا العاطلینتدني مستوى التحصیل التعلیمي لكل من العاملین و 

 .فقط التعلیم االبتدائي
o م ساھی مع انتشار كبیر للعاملین لحسابھم الخاص فیما من العمالة، في المائة 29.2لزراعة على ستحوذ قطاع ای

 )دارة العامة الدور الرئیسياالقطاع الخدمات (الذي تلعب فیھ التجارة وفي المائة، أما  14.5قطاع الصناعة بنسبة 
 .من العمالة في المائة 55.6على  ذاستحوفقد 

o العمالة غیر  في المائة من 80من  كثرمع وجود أ المنظمغیر  القطاعفي رباع العاملین ثالثة أشتغل حوالي ی
3FPالرسمیة.

4 
o خاص ما لحسابھم الإ المائةفي  42.4، فیما یعمل لم یتجاوز العاملین في وظائف بمرتبات عن نصف عدد العاملین

 سرة.األلحساب أو 

اختیار المحافظات ھاما في صنعاء. وكان وأمانة العاصمة محافظات الحدیدة وعدن ) في 2015جرى تنفیذ المسح السریع (
نة ومع أن العی .تنوع األنشطةو، من حیث الحضر والریف وحجم العمالة حرب على المناطق المشمولة بالمسحثر التقییم أ

ھ یمكن جمع معلومات نوعیة ن، إال أ2013/2014 علیھ الحال في مسح القوى العاملةللمستوى الوطني كما ھو لیست ممثلة 
). فأعلى سنة 15(في سن العمل  من السكان في المائة 22حوالي  معاً ، وتمثل المحافظات الثالث ھذه من المناطق الواقعة في

 على ھذه المحافظاتاً كبیراً ثرأترك ، والذي بال شك ثر الصراعنوعة المالمح لتقییم أتصورة م ھذه المحافظاتتقدم كما 
ي عدن في فإلى حد ما بطرق مختلفة. ففي حین یتواصل القصف في كل من صنعاء والحدیدة فقد توقف االقتتال والثالث 

 تقییمتوقف القتال في عدن أثناء  في الحسبان تقریرھذا ال وقد أخذ .5وقد تم تقدیم بعض المساعدات اإلنسانیة 2015 یولیو
 .ت الحاجةاقتضكلما  للثالث المحافظات كل على حدةتحلیل البیانات  فقد تمث نتائج سوق العمل ولھذا السبب من حی األثر،

 

 التوظیف والمشاركة والسكان على حركة  األزمة أثر .4
 السكان إجمالي

. نعداد الكبیرة للنازحیفي األزمة تمثل األثر األول األكثر وضوحا في األ، 20156بریل أوائل شھر كما توقع خبراء أممیون أ
من  2/3ومع جمع الثالث المحافظات معا، تفید البیانات أن مشكلة النزوح قد أثرت بصورة رئیسیة على سكان الریف (جاء 

 8 – 7. وخالل فترة جمالي السكان النازحینمن إ ئةفي الما 95.0كذلك النساء اللواتي مثلن ) ومن المناطق الریفیة النازحین

                                                           
"االتجاھات الدیموغرافیة وسوق العمل في الیمن: ورقة خلفیة لتأطیر التأثیر المتبادل فیما بین تحدي  ،2014بروني و أندریا سلفیني وال اوھلن ھوت  1

 الوطنیة، منظمة العمل الدولیة " المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، بیروت. عمالة الشباب وسیاسة الھجرة
 .2015از المركزي لإلحصاء، ، منظمة العمل الدولیة والجھ2013/2014مسح القوى العاملة في الیمن  2
إلى  )2012(التي وصلت في أخر تقریر و للعالم العربيالقیمة المتدنیة أصال  حتى اذا ما قورن مع اً المشاركة في قوة العمل منخفض معدل یعتبر 3

معدل التعطل  وصل 2014 عام في .ىعلسنة فأ 15في سن قیاس منظمة العمل الدولیة بمشاركة النساء والرجال ، مؤشرات التنمیة في العالم، 50.4%
 باعتباره المكمل لمعدل المشاركة في قوة العمل. %66.17في الیمن الى 

 باإلضافة إلى العمالة غیر الرسمیة في الرسمیة (غیر المنظمة)توقعات العمالة غیر الرسمیة على العاملین في الوحدات االقتصادیة غیر تشتمل  4
  .القطاع الرسمي (المنظم)

لى ع "حین عاد نائب الرئیس الیمني خالد بحاح الى عدن من المنفى في الریاض بعد اخارج القوات التابعة للحوثي وصالح من ھذه المدینة المطلة 5
ودة الى عبدأ سكانھا بال . انا االنذه المدینة قد اصبحت مدینة اشباحالمحیط الھندي من قبل المقاتلین المدعومین من قبل الخلیج في یولیو كانت ھ

رویترز ، 2015سبتمبر  30 ،"منیظھر الدمار الذي خلفتھ الحرب في عدن المدى لألزمة االنسانیة في الی، انجوس ماجدوال. ""مساكنھم
www.reuters.com/.../us-yemen-security-humanitarian- idUSKCN0RU12020150930 

6 www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50518 



 

 اليمن في والتوظيف العاملة القوى على األزمة أثر تقييم

في  5.0و في المائة 7.1سر في المناطق الریفیة) وصنعاء بحوالي حیث یعیش ثلثا األعدد السكان في الحدیدة (، تناقص شھرأ
 -عنھا بالنسبة للرجال ( في المائة) 8.8و 12.0 -ھذه الظاھرة بصورة اوضح بالنسبة للنساء (وتتجلى على التوالي.  المائة
في المائة  12.3( في المائة 10.6عدد السكان بـ زیادة في عدن  ، فقد شھدتعلى العكس من ذلكو. )في المائة 1.4 -و 2.4

 .7)للرجالفي المائة  9.1بین النساء و

من  في المائة 55وكذلك صنعاء والحدیدة من الناس الذین غادروا  في المائة 80ما یزید عن تمثل  ونستخلص بأن النساء
 سرمن األ في المائة 17.9حدوث زیادة في حجم  لىإالظواھر الدرامیة لھذا النزوح تعود . الناس الذین وفدوا إلى عدن

و إلى مناطق أخرى في البلد أسرة أفراد األبانتقال بعض سر من األ في المائة 10.8 إفادةالمشمولة بالمقابالت بالرغم من 
 ). من األسر المشمولة بالمقابالت في المائة 2سوى خیرة وال تمثل ھذه الفئة األرج (لى الخاإسافروا 

من  في المائة 17.9بذلك فادت أوالتي  ،للحرب ةسر كنتیجة مباشرفي الزیادة العامة لحجم األھذه التحركات وقد انعكست 
 في المائة 18.4، أشار نھم قد تأثروا بالحرببأراءھم في ھذا المسح السریع آ. وذكر جمیع المستطلعة سر المشمولة بالمسحاأل

 لى المدارس. عن الذھاب إفي المائة من األطفال  10.0 ، كما توقفقد تضرروا بشكل كبیر بسبب الحرب نھممنھم بأ

 

 حسب الحضر والریف (نسبة مئویة)ان المحافظات الثالث انخفاض إجمالي سـك – 1توضیحي  شكل

 

 ، منظمة العمل الدولیة والجھاز المركزي لإلحصاء2015المصدر: المسح السریع،  

 

 السكان في سن العمل

. ویعد االشخاص في سن جمالي السكانإثلثي االنخفاض في )، بمثابة 132,600لسكان في سن العمل (اانخفاض إجمالي  بلغ
كبر عن ورة أبص النازحاتترتفع نسبة النساء  ،في سن العمل أولئكبین  ومن ،بالنزوح الداخلي كثر الفئات تضرراً العمل أ

 :)1 التوضیحي أنظر الشكل( نظرائھن من الذكور

 

                                                           
. في ھذا التاریخ كانت حجة ھي قبل مركز رقابة النزوح الداخلي نازح والمقدم من 1,439,000ھذه القیم مع تقدیرات لشھر اغسطس بعدد تتسق  7

. نازح) 195,325) ثم عدن (نازح 235,656یلیھا الضالع (نازح،  298,788، حیث استضافت بر عدد من النازحینالتي یوجد فیھا أكالمحافظة 
ازحون خارج بصورة رئیسیة سكن الن). و2015اغسطس  5(كتلة الحمایة في الیمن،  ین ھم اصال من سكان عدن والضالع وصعدةمعظم النازحو

 ملیون وفقاً  2.3قدر عدد النازحین بـ   ،لبیانات صدرت مؤخراً  . ووفقاً )2015مایو  15و 23اإلنسانیة، مكتب تنسیق المساعدات المخیمات الرسمیة (
 نسانیة ومنظمة الصحة العالمیة. شؤون اإللمكتب تنسیق ال
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 اليمن في والتوظيف العاملة القوى على األزمة أثر تقييم

 )نسبة مئویة( أثر األزمة على المتغیرات الرئیسیة الدیمغرافیة والخاصة بسوق العمل. 1جدول 

 السكان 
سن  السكان في

 القوى العاملة العمالة العمل

 كال الجنسین 

 12.8- 17.8- 5.8- 5.0- مدینة صنعاء

 17.0- 11.6- 9.6- 7.1- الحدیدة

 6.9- 5.4- 13.9 10.6 عدن

 13.8- 12.8- 4.5- 3.8- االجمالي

 ذكور 

 12.8- 11.5- 3.8- 1.4- مدینة صنعاء

 17.0- 11.4- 4.3- 2.4- الحدیدة

 6.9- 9.0- 12.6 9.1 عدن

 13.8- 11.1- 1.4- 0.3- االجمالي

 اناث 

 58.0- 63.6- 8.0- 8.8- مدینة صنعاء

 29.3- 14.1- 15.0- 12.0- الحدیدة

 21.2 11.1 15.3 12.3 عدن

 28.0- 28.0- 7.7- 7.4- االجمالي

 ، منظمة العمل الدولیة والجھاز المركزي لإلحصاء2015المسح السریع، المصدر: 

 

 العمالة

 السریع، وھذا المسح 2013/2014 ،(مسح القوى العاملة المسحینفترة ما بین  خالل -خسرت المحافظات الثالث 
سر بأنھا فقدت من أرباب األ في المائة 12.2، كما أفاد 8)في المائة 12.8-وظیفة ( 130,000أكثر من  - )2015نوفمبر

 أنشطةفي على البدء  - نتیجة لألزمة -أرباب األسر بأنھم أجبروا من  في المائة 6.7 أفاد، في حین مصدر الدخل الرئیسي لھا
مصدر  – سرةاألمن غیر رب أفراد  - سرمن األ في المائة 7.7 وفقدكوسیلة للتعویض عن الدخل المفقود. خرى اقتصادیة أ

 . وتشیر ھذه البیاناتفقودى للتعویض عن مصدر الدخل المخرأنشطة اقتصادیة أ بدأوا في المائة 1.9فقط دخلھم الرئیسي، 
یفت تك وإلى مدخراتھا أقد لجات  ،سر في الغالبإلى أن األمما یشیر  ،قد تم تعویضھ بصورة جزئیة فقط المفقود الدخلن بأ

ي ف ساسیة مرتفعة نسبیاً الغذاء وغیرھا من السلع األ رالدخل التي تذھب لتوفی حیث ال تزال حصة ،مع حالة الحرمان المادي
 الیمن. 

                                                           
یز ییشیر ھذا التقدیر إلى صافي رصید سلبي للعمالة (بالمرتبات وغیر المرتبات، بحسب المستویات) التي حدثت في المحافظات الثالث. ویمكن تم 8

) وخسارات 3ف غیر مرتبطة بنزوح العاملین، ) خسارة أخرى في الوظائ2) وظائف تم تدمیرھا كنتیجة النزوح المرتبط بالحرب، 1ثالثة اسباب: 
 أخرى في الوظائف. 



 

 اليمن في والتوظيف العاملة القوى على األزمة أثر تقييم

في المحافظات الثالث محل الدراسة، ھو القطاع البارز  ،كان قطاع الخدمات ،2013/2014وبحسب مسح القوى العاملة 
لقطاع في المائة  18.6و ةالخاص الخدمات قطاعل في المائة 54.4، منھا من العمالة في المائة 37باستحواذه على حصة 

والتشیید ) والبناء في المائة 7.2الصناعة (یلیھا  ،)في المائة 14.2للعمالة ( كبر قطاعأعة ثاني كانت الزرا، كما ةالخدمات العام
 ). في المائة 5.6(

فیھا،  من العمال المشتغلین في المائة 50بخسارة تقترب من زمة من األ شد تضرراً القطاعات األ وتأتي الزراعة في مقدمة
ذا طار ھإكبر في أین الفرعیین وھما النقل والتجارة خسائر القطاع) مع تكبد في المائة 8.1-ة (خدمات الخاصالیلیھا قطاع 

وجرى تعویض خسارة العمل بشكل طفیف من خالل  القطاع الصناعي فقد كانت ھامشیة في عمالة االنخفاضما . أالقطاع
 .كل رئیسي في محافظة عدنبشوفي المائة،  8بحوالي والتي تزایدت  والتشیید العمالة في قطاع البناء

 

 أثر األزمة على العمالة بحسب القطاع .2جدول 

 ، منظمة العمل الدولیة والجھاز المركزي لإلحصاء2015المصدر: المسح السریع، 

 

في حین  ،)في المائة 11.6 -تلیھا الحدیدة ( في المائة، 17.8حیث انخفضت العمالة بحولي  في صنعاءجلیاً أثر األزمة وكان 
قیم یولیو. وسارت ال عافي التي بدأت فيألنشطة الت - غلباأل على -كنتیجة  في المائة 5.4لم یتجاوز ھذا االنخفاض في عدن 

حیث انخفض  ،یدةالحدفي ستثناء الوحید كان االوالذي كان علیھ في المسح السابق النساء في نفس الترتیب بالنسبة للرجال و
. جمالين اإلم في المائة 12ت عمالة النساء تمثل حوالي كان حیث ،2014 عامالعامالت بما یقارب الثلثین منذ العدد النساء 

  .في المائة 21غیر مسبوقة بحوالي  حصةبذلك  محققة في المائة 3ت نسبة النساء العامالت بحوالي فقد ارتفع ،ما في عدنأ

تستضیف  ، حیث)في المائة 84على حصة من االشخاص المشتغلین في قطاع الخدمات (على أنعاء ص العاصمةتستحوذ 
عمالة البیة العظمى من الجمالي العمالة وكذلك الغاھم بنسبة الثلث من إالتي تسمكاتب االدارة العامة الحكومیة و العاصمة معظم

 ،من العمالة في المائة 22.5النشاطان االقتصادیان معاً ھذان ویمثالن واالصطیاد  في الزراعةالحدیدة كما تتخصص . الرسمیة
إجمالي العمالة من في المائة  8.2من حیث العمالة بمساھمتھ بـ  كبرالتشیید في الحدیدة ھو القطاع األالبناء و قطاعكما كان 

  

2014 

 إجمالي

2015 

 إجمالي
التغیر باألرقام 

 المطلقة 
 نسبةالتغیر 
 مئویة

النسبة في 
2014 

 النسبة في
2015 

 (في المائة) (باألف) 

 8.2 14.2 49.7- 72.9- 73.9 146.8 الزراعة 

 7.9 7.2 4.0- 2.9- 71.2 74.2 الصناعة 

 6.9 5.6 8.0 4.6 62.3 57.7  البناء

 30.8 31.4 14.6- 47.2- 277.0 324.3 التجارة 

 13.7 14.6 18.5- 28.0- 123.1 151.1 النقل 

 11.1 8.3 16.3 14.0 100.1 86.1 خدمات اخرى خاصة

 55.6 54.4 10.9- 61.2- 500.2 561.4 خدمات خاصة 

 21.3 18.6 0.2 0.4 191.9 191.5 خدمات عامة 

 76.9 73.0 8.1- 60.8- 692.1 752.9 خدمات 

 100.0 100.0 12.8- 132.1- 899.5 1031.5 جمالي إ



 

 اليمن في والتوظيف العاملة القوى على األزمة أثر تقييم

من  في المائة 11.8ساھم بـ یكثر أھمیة على الرغم من صغر حجمة حیث قطاع الصناعة في عدن األ ویعتبر. في الحدیدة
قطاع عام  ، معوعدنالقطاع البارز في كل من الحدیدة ذلك فان قطاع الخدمات ھو إجمالي العمالة في ھذه المحافظة. ورغم 

 . كبیر في عدن

) من في المائة 29.2 -وظیفة ( 50,000من الحرب حیث خسر  كثر تضرراً ء كان قطاع الخدمات الخاصة ھو األفي صنعا
 شد تضرراً القطاعات األالزراعة من في الحدیدة فقد كانت ما أ. وظیفة 61,200والتي بلغت جمالي الخسارة في ھذا القطاع إ
 أخیراً بعض التحسن. و والتشیید نشطة التصنیع والبناءن سجلت أفي حی ،الخدمات العامةوكذلك قطاع ) في المائة 49.7 -(

 سابقا تم احتواء ھذه الخسائر. أشرناخدمات العامة بعض الخسائر ولكن كما حیث سجلت كافة القطاعات عدا ال ،في عدن

 

 (أرقام مطلقة باأللف ونسبة مئویة)على العمالة بحسب المحافظة والقطاع والقوى العاملة  األزمةأثر  . 3جدول 

 نسبة مئویة أرقام مطلقة (باأللف) 

 
مدینة 
 صنعاء

 اجمالي عدن  الحدیدة 
مدینة 

 صنعاء 
 اجمالي  عدن الحدیدة 

 49.7- 100.0- 49.7- 36.7- 72.9- 5.9- 58.7- 8.3- الزراعة 

 4.0- 6.8- 16.5 30.1- 2.9- 1.2- 5.4 7.1- الصناعة 

 8.0 67.5- 22.0 5.9- 4.6 4.4- 9.5 0.5- اجمالي 

 14.6- 9.0- 11.2- 24.0- 47.2- 3.0- 22.4- 21.8- التجارة 

 18.5- 24.0- 11.3- 26.8- 28.0- 8.2- 8.4- 11.4- النقل

خاصة  خدمات
 16.3 110.1 46.7 44.2- 14.0 14.6 16.3 16.8- اخرى

 10.9- 4.1 4.7- 29.2- 61.2- 3.4 14.6- 50.0- خدمات خاصة 

 0.2 0.3- 11.5- 2.4 0.4 0.1- 2.5- 3.0 خدمات عامة 

 8.1- 2.6 5.2- 15.7- 60.8- 3.2 17.1- 46.9- الخدمات 

 8.3- 60.9- 62.8- اجمالي العمالة 
-

132.1- -17.8 -11.6 -5.4 -12.8 
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 في حین  وظیفة، 73,000من  في المائة 80بدت الزراعة في الحدیدة خسارة تك ،على المستوى الكليونھ بأ یمكن االستنتاجو
، كما وظیفة خسرھا  قطاع الخدمات الخاصة 83,000من بین وظیفة  27,000والحدیدة وظیفة  50,000تحملت صنعاء 

 القطاع العام زیادة محدودة.و والتشیید سجلت العمالة في قطاع البناء

 تلتواحلرجال. ا بینطفیف رتبات مع ارتفاع عمال بممن الموظفین یعملون في أ في المائة 60كان حوالي  ،2014في العام 
كذلك لعمریة الشابة وا. وكانت الفئات في المائة 30یة بنسبة مئویة زادت قلیال عن الثان المرتبة ة العمال لحسابھم الخاصفئ

 جراءان الفئت انھاتفي العمالة. وقد تضررت  رز حضوراً ي األبھ كبر سناً فئة العمال لحسابھم الخاص في الفئة العمریة األ
 . ث العامالت لحسابھن الخاصنابدا معاناة أكبر لإلن إو حد سواءزمة على األ

في  11حیث انخفضت عمالة الذكور بحوالي  ،على الرجال والنساء وبخاصة فئة الشباب في الحالتیناألزمة  حلت أضرار
 عن مة انخفضت قلیالفي حین سجلت عدن قیعلى قلیال من المتوسط أ في المتوسط وسجلت صنعاء والحدیدة قیماً  المائة



 

 اليمن في والتوظيف العاملة القوى على األزمة أثر تقييم

جمالي من إ في المائة 10فقط  2014في العام مثلت ناث والتي في المقابل تراجعت عمالة اإلو. في المائة) 9-المتوسط (
 ناثعمالة اإلفي صنعاء والتي انخفضت فیھا  شد تركزاً أن ھذه الظاھرة كانت أ غیر ،في المائة 28بحوالي العمالة 

من إجمالي االنخفاض في  في المائة 43بـ  وھو قطاع الخدمات الخاصة شد تضرراً المتواجدات بصورة أكبر في القطاع األو
 . في المائة 11بحوالي في عدن العامالت عدد النساء التذكیر بزیادة ینبغي كذلك، . العمالة

اب والكبار). أي الشب( العمريسلم الین على طرفي صوصا الفئتین العمریتخوللنساء، زمة بكافة الفئات العمریة وأضرت األ
في حین سنة،  34 – 25عمارھم بین د تركزت الخسارة بصورة شدیدة في أوساط من تراوحت أفقأما في حالة الرجال، 

 . في المائة 15.9سنة بـ  44 – 35ارتفعت العمالة في الفئة العمریة 

في وظائف  في المائة 22.4في وظیفة دائمة في حین یعمل العاملین ثلثي  ، یعمل2013/2014 ووفقا لمسح القوى العاملة
ر صحاب الوظائف الدائمة من الضرأعمال مؤقتھ وموسمیة. وقد عانى أفي  )في المائة 13عمل النسبة المتبقیة (وت، متقطعة

 . في المائة 85بین ھذه الفئة ن فقدوا وظائفھم حیث بلغت نسبة ماألكبر من ھذه األزمة، 

 

 القوى العاملة

 159,000في المائة، تمثل  13.8-رب (الجوانب المثیرة لالھتمام في سیاق األثر الكلي للح ىحدیمثل انخفاض قوة العمل إ
النتیجة ھنا على وانعكست . )شخص 132,000في المائة أو  12.8-( الةمن انخفاض العم كثر وضوحاً ) وبصورة أشخص

ان حین من السكمرتبطة بزیادة عدد المحبطین والنازاض معدل البطالة على الرغم من األزمة االقتصادیة، وھذه الظاھرة انخف
 . 9وساط النساء والرجالأفي حتى لیست متجانسة في المحافظات الثالث وال بما فیھم اإلصابات، كما أنھا 

یاد ، رغم ازدفاق عدد الخارجین من قوة العمل عدد االشخاص الذین فقدوا وظائفھم ،كبر في الحدیدةبدرجة أعدن و كما ھو في
 ، حیث یبدو ان العاملینما في صنعاء فقد حدث العكسألى جانب عدد النساء في قوة العمل. عدد النساء العامالت في عدن إ

ع ض المثیر في قطالرغم من االنخفاكبر في امكانیة تعافي االقتصاد على االرجال تمسكوا باألمل بصورة أ خصوصاً و
 . المحلي لالقتصادالعمود الفقري  باعتباره الخدمات الخاصة،

 

 )والتغیر بالنسبة المئویة باأللف التغییر الكلي( العمالة والقوى العاملة .4جدول 

 مئویةالنسبة بالالتغییر   (باأللف)التغییر بالقیم المطلقة   

 إناث ذكور   
كال 

 إناث  ذكور الجنسین 
كال 

 الجنسین

 العمالة   

 17.8- 63.6- 11.5- 62.8- 27.0- 35.8- مدینة صنعاء 

 11.6- 14.1- 11.4- 60.9- 4.7- 56.2- الحدیدة 

 5.4- 11.1 9.0- 8.3- 3.0 11.3- عدن 

 12.8- 28.0- 11.1- 132.1- 28.8- 103.3- اجمالي 

 القوى العاملة   

                                                           
رة السابقة بحثوا بصورة نشطة عن عمل في الفت )3 ،للعمل) مستعدونحاضرون (اي  )2 ) لیسوا في العمالة،1: فراد في قوة العمل وھمالعاطلین ھم أ 9

في  بشكل غیر مباشر یتمثل النازحون ھنا كمیاً عن یعبر و. 2و 1الواردة في  ق علیھم فقط الشروطما المحبطون فھم من تنطبأ. إلجراء مقابالت المسح
اإلصابات،  )2 ،) قوة العمل النازحة1: صافي انخفاض السكان في سن العمل. وھذا االنخفاض الصافي ھو الرصید المتبقي والمكون من عوامل مختلفة

ھذا و 2013/2014ال یذكر نظرا للفاصل الزمني القصیر بین مسح القوى العاملة  جیال من سوق العمل (وھو فارقخروج األ) الفارق بین دخول و3
 . )2015المسح السریع 



 

 اليمن في والتوظيف العاملة القوى على األزمة أثر تقييم

 12.8- 58.0- 6.5- 49.9- 27.6- 22.3- مدینة صنعاء

 17.0- 29.3- 16.0- 95.6- 12.0- 83.6- الحدیدة

 6.9- 21.2 12.0- 13.4- 6.4 19.7- عدن

 13.8- 28.0- 12.2- 158.9- 33.2- 125.7- اجمالي 

 ، منظمة العمل الدولیة والجھاز المركزي لإلحصاء2015المسح السریع، المصدر: 

قوة العمل، في الوقت الذي تتحمل  من االنخفاض في في المائة 60.2، تتحمل الحدیدة عام لھذه االتجاھات المختلفةاستنتاج ك
 47.6من االنخفاض في القوى العاملة و في المائة 31.4، في حین تتحمل صنعاء من االنخفاض في العمالة في المائة 46.1

حناھا التي شراتجاھات العمالة  تجاھات المشاركة في قوة العمل، حیث تعكس العمالةمن االنخفاض في افي المائة  في المائة
  10).ي العامالت الشباب وكبار السنأسفل سلم السن (أعلى وفي أبالنسبة للنساء ألزمة اثر ویتركز األ في القسم السابق،

حیث اء، النس كبر بالنسبة للرجال عنوبدرجة أ جداً  كان مستوى التحصیل التعلیمي للقوى العاملة متواضعاً  2014 عام في
 71.5التعلیم االبتدائي ھو أعلى مستوى تحصیل تعلیمي لـ كان و ،في المائة 23.9اللذین لم یلتحقوا بالتعلیم نسبة الرجال  بلغت

كثر تبایناً ء كان األتحصیل التعلیمي للنسافإن مستوى ال ،. وعند مقارنة النساء بنظرائھن الذكورمن القوى العاملةفي المائة 
مئویة لمن النسبة كذلك انخفاض ال) وفي المائة 29.1مئویة ألولئك اللواتي لم یلتحقن مطلقا بالتعلیم (النسبة ارتفاع البسبب 

 في المائة 19.8كملوا التعلیم الثانوي وما بعد الثانوي أممن  الذكور كانت نسبة). في المائة 56كملن التعلیم االبتدائي فقط (أ
 یظھرو. )في المائة 18.9(و )في المائة 25.1فیما ارتفعت القیم المقابلة للنساء في الحالتین ( على التوالي،في المائة  8.4و

یل عن مستوى التحصوالعمالة بصرف النظر  في قوة العمل ن المشاركةلحرب على كل ماألثر السلبي ل 2015المسح السریع 
قارنة مالت أعلى من التعلیم االبتدائي (مؤھالحاصلون على  الذكورفي حالة كان أكثر وضوحا ثر أن ھذا األغیر التعلیمي، 

االبتدائي التعلیم  ھلمؤ لدیھاالفئة التي  تتحمل ، فقدفي حالة النساء)، وبالعكس التعلیم االبتدائي فقطمع أولئك الحاصلون على 
 .)2 التوضیحي الشكلأنظر ( مؤھالت أعلى من التعلم االبتدائينظرائھن ممن یحملن األكبر، مقارنة مع  خسارةفقط ال

 (نسبة مئویة) التحصیل التعلیميالجنس و حسب انخفاض القوى العاملة .2توضیحي  شكل

 

 ، منظمة العمل الدولیة والجھاز المركزي لإلحصاء2015المصدر: المسح السریع، 

 

 لسوق العملالمؤشرات الرئیسیة 

                                                           
العدد جد نون القوى العاملة من الذكور على مشاركة الرجال بإشكالیات مرتبطة بالعینة. وفي الواقع عند النظر في مك سلبیاً زمة تأثیر األمن المرجح  10

بین عمارھم أتتراوح لمن قوة العمل  تزدادفي حین  سنة، 34-25رجون من سوق العمل اولئك الذین تتراوح اعمارھم بین من اولئك الذین یخاألكبر 
 . سنة 35-44
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 اليمن في والتوظيف العاملة القوى على األزمة أثر تقييم

لم تتجاوز  2013/2014لمسح القوى العاملة  عاله. ووفقاً األثار واالتجاھات المذكورة أمؤشرات سوق العمل الرئیسیة  توضح
في جزء لسكان ھو و( في المائة 35.1في المحافظات الثالث معا عن العمالة نسبة السكان في سن العمل الذین كانوا في حالة 

معدل المشاركة في قوة ( في المائة 39.1ن تم احتسابھم في قوة العمل ملم یتجاوز كما )، لعمالةسن العمل المتواجد في ا
 في المائة. 10.2معدل البطالة بلغ  بینما، العمل)

وكذا بالنسبة لمعدل المشاركة في  ،في المائة 37.7فضل من حیث نسبة العمالة الى السكان بنسبة سجلت الحدیدة الوضع األ
) وكذلك معدل المشاركة في المائة 32.8إلى السكان ( نسبة العمالة كانتصنعاء فقد مدینة وفي  ،)في المائة 40.4قوة العمل (

 32.9لى السكان (لة إلعماا نسبةبانخفاض فقد تمیزت  ،عدنفي ما . أانخفاضاً  كثراأل ھماو) في المائة 36.2في قوة العمل (
) بین جمالي معدالت البطالة (نساء ورجالإوتراوح  .)في المائة 41.9العمل (مشاركة في قوة  على معدلأ في المائة)، ولكن

 .)في المائة 9.6(صنعاء في قصى في عدن وكحد أفي المائة  20.3دنى في الحدیدة وكحد أ في المائة 6.7

 

 )النسبة المئویةفي التغیر معدل ، العمالة والبطالة (نسبة مئویة والقوى العاملة. 5جدول 

 
العمالة إلى  نسبة

 السكان
المشاركة في  معدل

 معدل البطالة القوى العاملة

  2014 

 9.6 36.2 32.8 مدینة صنعاء

 6.7 40.4 37.7 الحدیدة 

 21.5 41.9 32.9 عدن

 10.2 39.1 35.1 االجمالي

  2015 

 14.8 33.6 28.6 مدینة صنعاء

 0.6 37.1 36.9 الحدیدة 

 20.3 34.2 27.3 عدن

 9.1 35.3 32.1 االجمالي

 (نقاط مئویة) التغیر  

 5.2 2.7- 4.2- مدینة صنعاء

 6.1- 3.3- 0.8- الحدیدة 

 1.2- 7.6- 5.6- عدن

 1.1- 3.8- 3.0- االجمالي

 لإلحصاء، منظمة العمل الدولیة والجھاز المركزي 2015والمسح السریع،  2013/2014مسح القوى العاملة  المصدر:

 

یة ومعدل ث نقاط مئوالعمالة إلى السكان ثال نسبةكبیراً، فقد خسر  الثالث المؤشرات انخفاضاً شھدت تلك ، كنتیجة للحرب
العمالة  نسبةفي  كثر انخفاضاً األنقطة مئویة. وقد سجلت عدن  1.1نقطة مئویة ومعدل البطالة  3.8العاملة  مشاركة القوى



 

 اليمن في والتوظيف العاملة القوى على األزمة أثر تقييم

یب مفاجئاً ھذا الترتقد یبدو نقطة مئویة).  0.8-نقطة مئویة) فالحدیدة ( 4.2-نقطة مئویة) تلیھا صنعاء ( 5.6-إلى السكان (
ا ولكن یصبح ھذ حسب المحافظات كما أشرنا سابقاً، ولى وذلك حین ننظر إلى أثر األزمة على مستوى العمالةمن الوھلة األ

آلخر في التفسیر اكمن سن العمل قد شھد انخفاضاً كبیراً، كما یالعدد االجمالي للسكان في  یكون في حال أناعتیادیاً، األمر 
 خروج أشخاص في سن العمل من الحدیدة وصنعاء.

 تأتيیب ن الحدیدة في ھذا الترتمعدالت العمالة إلى السكان غیر أ متقاربة مع فكانتوبالنسبة لمعدالت المشاركة في قوة العمل 
المحافظة التي شھدت االنخفاض األكبر في معدل البطالة الحدیدة ھي  ، فمن المحتمل بأنذلك من ونستنتجوعدن ثالثاً.  ثانیاً 

ب، ولھذا السب عدن (المحافظة التي سجلت أفضل مستوى أداء لسوق العمل)، بینما ازداد معدل البطالة في صنعاء.وتلیھا 
حیث أن تناولھا بمعزل، قد یعكس صورة غیر مكتملة وربما مضللة عن وضع  ینبغي االنتباه عند تفسیر معدالت البطالة،

 سوق العمل.

 

 األثر في لمحة .5
 فاض ھذه النسبة بین أوساطزیادة انخو )في المائة 32(العمالة إلى السكان  نسبةجمالي على الرغم من االنخفاض القیاسي إل

البطالة أو اتجاھاتھ كمقیاس ألداء سوق العمل. على العكس من ذلك  ، فال ینبغي للمرء أن یأخذ معدلفي المائة 6 إلى لنساءا
ث یجابیة ھي التي میزت سوق العمل في عدن حیلة والمشاركة بصورة إافقد كانت الزیادة في البطالة والمقترنة مع تفاعل العم

 لتعافي.ل جداً  بسیطةوإن كانت  ظھرت عالمات

 وترافق ذلك مع استمرار الحرب والقصف جمع البیاناتحجم العینة والصعوبات التي صاحبت عملیة وعلى  الرغم من صغر 
 النتائج الرئیسیة التالیة لتقییم األثر:المكثف للطیران، إال أن أي استراتیجیة للتعافي ینبغي أن تستند على 

o األطفال.كذلك یسي للنساء في سن العمل ووبشكل رئالكبیر لنزوح ا 

o في مستوى العمالة من مستویات ھي في األصل شدیدة االنخفاض وتحدیداً في صنعاء والحدیدة،  ھائلالض نخفااال
یة ھي تلك التي توظف الغالب ،المنطقتان اللتان ال یزال القصف فیھما مستمراً. كذلك كانت أشد القطاعات تضرراً 

 من الناس وخصوصاً قطاعي الخدمات والزراعة.

o رة أكبر من غیرھا: وھي النساء والشباب والعاملین لحسابھم الخاصتأثرت بعض الفئات بصو. 

o  مستویات النزوح واالحباط فیھما إلى  وصلت ، حیثالمحافظتان األشد تضرراً من األزمةتعتبر صنعاء والحدیدة
ورة نخفاض في قوة العمل بصاالحیث یظھر  للتعافي،یتطلب إعداد استراتیجیة مناسبة ، األمر الذي أعلى مستوى

 العمالة.االنخفاض في أكثر وضوحاً من 
 

 ،األزمة آثاراً طویلة األجل بسبب الدمار الذي لحق بالمرافق ینجم عنأن  حمن المرج ،وإلى جانب ھذه األثار القصیرة األجل
والتدریب  تعلیمال تواجھالتي و أصالفاقم التحدیات الھائلة القائمة ، والتي بدورھا تزید من تقطاعي التعلیم والصحةوخاصة في 

 والعمالة.

كمؤشر یشتمل على جمیع الخصائص التي لوحظت على حدة، كما یوفر مقیاس  11المؤشر االقتصادي إلجمالي اإلعالة ویعتبر
، آخرین شخص 3,869 أنفسھمإلى جانب  واموظف أن یعیل 1,000كان على كل  2014عن أثر األزمة. ففي العام  شامل

 المسح.في جمیع المحافظات الثالث التي شملھا  ویتشابھ ھذا الوضع بصورة كبیرة

تدھوراً  2015بسبب االتجاھات النسبیة في اجمالي عدد السكان والعمالة، فقد شھد الوضع المتعلق بعبء اإلعالة في نوفمبر 
في المائة)، وتسجل المحافظات الثالث تدھوراً  13.1، 505(+ 4.374ملحوظاً، حیث ارتفع متوسط عدد أفراد اإلعالة إلى 

في ھذا الوضع ولو أن عدن ھي المنطقة التي یتجلى فیھا أثر األزمة على وضع االعالة بصورة أكثر وضوحاً، حیث سجلت 
في المائة)، األمر الذي  6.4+) فالحدیدة (في المائة 19.6في المائة، تلیھا صنعاء (+ 21.4زیادة في عدد أفراد اإلعالة بنسبة 

 زیادة عبء اإلعالة بدرجة أكبر عند المقارنة مع أعداد العاملین.على األزمة یؤكد تأثیر 

 

 

                                                           
 .تعزیز الفھم المشترك التجاھات الھجرة. تحلیل وسیاسات، المنظمة الدولیة للھجرة، القاھرة بروني مایكل، 11



 

 اليمن في والتوظيف العاملة القوى على األزمة أثر تقييم

 المؤشر االقتصادي للعبء االجتماعي االقتصادي*. 6جدول 

  ةنسبة مئوی التغیر التغیر بأرقام مطلقة 2015 2014  

 19.6 758 4,636 3,878 مدینة صنعاء

 6.4 248 4,119 3,870 الحدیدة

 21.4 824 4,670 3,846 عدن

 13.1 505 4,374 3,869 االجمالي

 2015المصدر: المسح السریع، منظمة العمل الدولیة، 

 1000العاملین)/ العاملین) * -جمالي السكان إیتم احتساب المؤشر االقتصادي على النحو التالي ((* 

 

 خطة التعافي وتوصیات خاصة بسیاسات  .6
ص یمكن استخالاً واسعاً لألزمة على سوق العمل، لذلك ھذا المسح أثرلالتحلیل نتائج بین ت ،مسلحھو الحال، عقب أي كما 

 :كما یلي عند صیاغة سیاسات وبرامج خطة التعافيبعض المدلوالت، لالسترشاد بھا 

نتائج ھذا  أكثرتتجلى األمل.  لتكیف لدى السكان في الیمن قبل تالشيوا على الصمود قدرةساس العلى أخطة التعافي بناء 
وق سابیع قلیلة فقط من توقف القصف أظھر سفي عدن. فبعد أالتعافي المشھودة  مؤشرات بعض فيالتحلیل إثارة لالنتباه 

درة ساساً متیناً لألنشطة الماإلعمار أالمشاركة في سوق العمل كما خلقت أنشطة إعادة للعمالة و نسبیاً العمل في عدن انتعاشاً 
 الصمود قد تتالشى مع إطالة أمدغیر أن ھذا التأقلم والقدرة على والقطاع االجتماعي. والتشیید اً في البناء للدخل خصوص

 .الحربافي مرھونة بطول زمن كما ستكون نوعیة ھذا التعالصراع، 

أشخاص  2شخاص نازحین ھناك أكثر من أ 3من بین التي تستھدف النازحین على تنشیط سوق العمل.  اتز المساعدیترك
التدخالت الناجمة عن العمالة أمراً بالغ األھمیة لجني المكاسب تنشیط یجعل من إجراءات في سن العمل، األمر الذي  ھم

 االجتماعیة للنازحین.  یم المساعداتالدخل وتقد الھادفة لخلق

من خالل برامج استثمار كثیفة العمالة  والمقیمین ك السكان النازحیناشرینبغي لخطط العمل المحلیة إ انتھاء الحرب،فور 
امة برامج األشغال الع قدرةأظھرت التجربة في سیاقات مشابھة لبنیة التحتیة ( طرق، مدارس، مستشفیات). إلعادة تأھیل ا

د فوائد غیر مباشرة على مستوى األسرة شریطة أن یتم معایرة األجور الیومیة یتول لىعالتي تنفذ بعد توقف الصراع مباشرةً 
 طویلة االجل. یةنشطة االنتاجاألغراض المنازل الخاصة وكذلك أوذلك لبناء لھذا الغرض من حیث الدخل والمدخرات 

یؤثر ضعف مستوى التحصیل التعلیمي منذ عقود . والمھارات نماط الكفاءاتأ لتطویرعمار كفرصة عادة اإلالنظر إلى إ
وق متسقة مع احتیاجات الطلب في سالغیر نعكس على المھارات والكفاءات یالشاملة، األمر الذي للیمنیین على آفاق التنمیة 

العاملین كانت إما أعلى أو أقل من متطلبات  من في المائة 83مؤھالت أن ب 2013/14 وقد أظھر مسح القوى العاملة ،العمل
وائمة موالبرامج األشغال العامة مكون لتنمیة المھارات  تتضمنینبغي أن لذا، وظائفھم والغالبیة منھم كانت مؤھالتھم أقل. 

 .برامج تدریب متوسطة األجل، من خالل العمل خالل أنشطة التعافيلسوق عرض الطلب وبین ال

ي عدن ف النسبي أظھر التعافيكاسب التي تحققت في عمالة النساء من خالل مبادرات فردیة وجماعیة. لمتعزیز واستدامة ا
النوع االجتماعي في مساواة الذه المكاسب الھامة المرتبطة ب، ویفترض تعزیز ھالمرأةمحدودة لمشاركة وعمالة مستویات 

من خالل مقاربة شاملة للتعامل مع االحتیاجات االستراتیجیة والعملیة للنساء وكذا أنشطة نشر الوعي وأنشطة  بصورة مستدامة
للحصول على فھم أكثر شموالً وعمقاً لعمل النساء في  أخرحاجة ملحة إلجراء تقییم ما تزال ال. أخرىاقتصادیة جماعیة 

شباب الذكور لالكامل لستحواذ االكوتا) في أنشطة التعافي لضمان عدم مجاالت التعافي. كما ینبغي استحداث نظام للحصص (ال
لنوع امكون  ة في المستقبل أن تتضمنیرقاب آلیة ینبغي ألي، كما العائدین من ساحات القتال على الوظائف المرتبطة بالتعافي

 . المحققةالمكاسب المحافظة على  ناالجتماعي للتأكد م

للتعافي.  ةاالجتماعی اتبرامج المساعدمقابل االستفادة من تشجیع االلتحاق بالتعلیم خاصة بتطبیق المساعدات المشروطة ال
وینبغي علینا أن  في المائة. 10من األطفال في سبتمبر الماضي من المدارس، مقدراھا  ضافیةإنسبة تسربت  ،نتیجة للحرب

 بالتسرب من التعلیم وعمالة األطفال وتجنیدھم في متعلقنستحضر ھنا أن الیمن قبل الصراع الحالي كانت تواجھ تحدیاً ھاماً 
عادة تنشیط إ على ظاھرة عمالة األطفال لیشمل (أ)قضاء عمل على الة تشاملوالبد من تصمیم تدخالت مجموعات مسلحة. 
 .المنخرطین في التجنیدطفال لعودة إلى البرامج المدرسیة (ج) إعادة إدماج األحالة (ب) اأنظمة التحدید واإل
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